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Resumo

O estudo do telejornalismo brasileiro, sob o ponto de vista de análises com o objetivo de 
propor  teorias,  é  muito  recente  no  país.  Há  também  uma  limitação  em  analisar  o 
telejornalismo brasileiro na medida em que ele tem modelos de produção e de mercado 
diferentes  do resto do mundo.  Numa faixa de quase esquecimento,  encontram-se os 
telejornais universitários que são fruto de ensaios no processo de formação do jornalista. 
Diante  do  exposto,  o  presente  artigo  propõe  imergir  sobre  a  produção  deste  tipo 
específico de produto audiovisual que é o telejornal universitário, (tju). O artigo tenta 
estabelecer  algumas  categorias  com vistas  a  permitir  a  proposição  de  um percurso 
metodológico  que possa dar  conta  das  especificidades  deste  tipo  de  produção.  Sem 
esgotar  o  tema,  o  presente  artigo  quer  levantar  questões  para  serem  pensadas  e 
discutidas.  
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1. Introdução

A história do ensino de jornalismo no Brasil pode ser observada sob três grandes 

fases:  a  primeira  que remete  a implantação e  enfatizava  uma formação mais  ampla, 
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generalista e eminentemente humanística. A segunda, quando os meios já atingem uma 

maturidade de atuação no mercado brasileiro,  que ainda foca-se no perfil generalista, 

mas tentando formar um profissional mais eclético. E, por fim, a terceira fase, a mais 

atual, que busca uma formação humanística forte, com o domínio de conhecimento no 

emprego das novas tecnologias de produção de informação, mas com uma preocupação 

de  inserção  mais  ampla  no  mercado  de  trabalho.  Em  todas  estas  etapas, 

inquestionavelmente,  a  mídia  mais  difícil  de  estar  dentro  da  formação  acadêmica  e 

profissional ideal é a televisão. 

A formação dos jornalistas de televisão depende não só do conhecimento teórico 

sobre a área, mas também de uma conformação que obriga a investimentos mais caros 

em função de sua natureza tecnológica e estrutural. Essa premissa foi (e continua sendo) 

um dos fatores que mais  influenciou a condição da televisão e o telejornalismo por 

conseqüência de ser a “prima pobre” nos estudos do jornalismo visto que quase sempre 

ficou  a  mercê  de  baixos  investimentos  acadêmicos,  principalmente  nas  instituições 

públicas. Sem mencionar que, ao longo de anos, muitas universidades de ponta no país 

estabeleceram  barreiras  e  preconceitos  ideológicos  (por  vezes  partidários)  sobre  a 

televisão, sua formação e estudos, de um modo geral. Outra dificuldade muito presente 

que se constata é a própria formação empírica dos professores de televisão que, em sua 

maioria, não tinham nenhuma experiência prática no meio, pois nunca haviam atuado 

como  jornalistas  de  televisão.  Inexperiência  que  contribuía  para  o  afastamento  da 

formação  prática  propiciada  nas  universidades  em relação  às  exercidas  no  mercado 

profissional.  Diferentemente  do  jornalismo  impresso  e  do  radiojornalismo,  cujos 

mestres advinham de larga experiência mercadológica o que motivou o crescimento e o 

fortalecimento da área. 

Nos últimos anos, a migração de profissionais experientes, oriundos do mercado 

de telejornalismo, para as instituições de ensino superior têm modificado este quadro, 

sensivelmente, pois está em curso uma aproximação entre o mercado de realizadores e 

os acadêmicos estudiosos do campo. Os resultados estão começando a ser percebidos 

não só no mercado de  broadcast que têm ganhado profissionais  mais  conscientes  e 

produtivos quanto para as universidades que vêm limpando suas propostas teóricas e 

análises  críticas  de subjetividades,  partidarismos e ideologias.  Afinal,  como bem diz 

CARRAVETTA (2010): 



A  formação  do  profissional  de  telejornalismo  inicia-se  na 
universidade,  interagindo  teoria  e  prática.  Se,  por  um  lado,  as 
disciplinas teóricas embasam o conhecimento sobre o fazer televisivo, 
por  outro  as  práticas  desenvolvem  as  competências  técnicas  e  as 
habilidades  que  possibilitam  os  exercícios  de  produção. 
(CARRAVETTA: 2010, p.11). 

Nesta fase de estudos atuais do telejornalismo, há um produto que carece de um 

olhar mais atento: o  telejornal universitário. Produto obrigatório em qualquer Curso 

de Jornalismo que opere com o mínimo de seriedade e qualidade, estes programas são 

um grande espaço de estudos, visto que a partir deles, milhares de brasileiros tentam 

treinar a prática de produzir informação “casando texto falado com imagem”. Depois, 

muitos  deles  passam  a  ocupar  as  vagas  profissionais  nas  diferentes  emissoras  de 

televisão  do país.  Estes  produtos,  antes  do advento  da  internet,  ficavam restritos  às 

paredes das salas de aula ou eram exibidos em situações específicas, de pouco público 

como os festivais estudantis e, ainda, em televisões educativas nos horários de pouca 

audiência.  Sendo assim,  propor uma metodologia de análise  que possa dar conta da 

observação e investigação destes telejornais universitários parece uma premissa básica 

para  se  formar,  cada  vez  mais,  melhores  profissionais  de  televisão  e,  ainda,  poder 

contribuir para a valorização deste tipo específico de produção. 

Em televisão, ou telejornalismo especificamente, desenvolver as competências 

significa ter estrutura mínima de estúdio e equipamentos. Para se aprender a produzir 

um telejornal  é necessário que os alunos já tenham exercitado os fundamentos  (off, 

passagem,  stand-up,  apresentação,  edição,  pauta/produção/execução,  escrever 

corretamente  para  o  telejornalismo,  etc.)  e  possam,  com  a  tecnologia  básica, 

compreender  as  rotinas  produtivas  e  chegar  mais  perto  da  execução  desta  prática. 

Apenas  com a  teoria  sem a  prática,  não  se  consegue aprender,  de  fato,  a  produzir 

telejornalismo.       

Não obstante, ainda se busca uma discussão mais séria para construir percursos 

metodológicos que possam dar conta da complexidade das análises televisivas. Há anos 

que  as  bases  de  análise  partem  do  mercado,  do  telejornalismo  dito  profissional 

produzido  pelas  emissoras  abertas  ou  fechadas,  para  compreender  as  produções 

informativas  para  a  televisão,  ou  seja,  as  metodologias  partem de  pressupostos  das 

próprias realizações e feituras do mercado de broadcast.   



Diante  do  exposto,  a  proposta  deste  artigo  é  tentar  pensar  que  modelo  ou 

metodologia  de  análise  poderia  começar  a  ser  estruturado  a  partir  do  telejornal 

universitário considerando suas especificidades, limitações e possibilidades.  

2. Contextualização: ensino de telejornalismo e experiências 

Nas escolas de jornalismo as aulas de telejornalismo são divididas em ensino 

teórico,  das  técnicas  e  das  práticas.  As  técnicas  e  práticas  variam  muito  da  infra-

estrutura disponível em cada instituição que, em sua maioria, não investem muito no 

Laboratório de Telejornalismo. As razões são variadas, mas quase sempre estão ligadas 

às questões de valores envolvidos para a montagem de um estúdio de televisão e a 

compra  de  câmeras  e  microfones.  A  falta  de  recursos  técnicos  nos  laboratórios  de 

audiovisual torna-se um grande problema haja vista que os equipamentos semelhantes 

àqueles usados no mercado não estão disponíveis e, quando estão, não são liberados 

para  o  uso  dos  alunos  em  processo  de  aprendizagem,  somente  aos  profissionais 

encarregados  de  cuidar  dos  equipamentos.  É,  ainda,  uma  realidade  predominante, 

especialmente nas universidades públicas. Como já foi apontado em trabalho anterior: 

A tecnologia de ponta impressiona os avaliadores, mas muitas vezes é 
totalmente inapropriada para o ensino de Telejornalismo. Empregam-
se técnicos especializados, aumenta-se a qualidade com a repetição de 
modelos estabelecidos e limita-se o “experimental”. Telejornalismo, 
para  tristeza  de  muitos,  ainda  requer  tecnologia  específica.  Não 
necessariamente milionária, mas sintonizada com a realidade de uma 
proposta ainda mais no ensino. (BRASIL: 2002, p. 136/137).  

Há que se  fazer  destaque,  pois  muitas  alternativas  foram empregadas  e  bem 

sucedidas por profissionais de ensino que se deparavam com dificuldades e conseguiam 

construir um método de aula com qualidade e competência. Mas, são raros exemplos e 

não se pode operacionalizar sobre as exceções, pois a formação do jornalista televisivo 

deve ser levada a sério, visto a importância que estes profissionais tendem a assumir na 

vida  social  quando  se  inserem  no  mercado  de  trabalho.  Reitera-se,  também,  a 

importância destes telejornais produzidos nas universidades, pois é nele que se enfatiza 

o exercício ético, competente, de qualidade e eficácia.   



As considerações  que se tem apresentado até então fazem parte de uma larga 

experiência de ensino em telejornalismo, partindo de diferentes contextos e instituições. 

Os autores têm em comum a dedicação à vida acadêmica posterior a uma vivência no 

mercado televisivo  brasileiro  e  internacional,  o  que lhes  conferiu  uma estratégia  de 

ensino pautada na formação teórica aplicada à eficiência técnica de produção. Outro 

diferencial  recorre  à  crença  de  que  é  preciso  formar  profissionais  que  dominem  o 

processo televisivo e possam ser admitidos, de imediato, no mercado pela sua qualidade 

produtiva e formativa. Pois, acredita-se, como já se apontou, que o meio telejornalístico 

carece de profissionais comprometidos com a qualidade técnica e, igualmente, com a 

ética e a capacidade de buscar a alternativa mais correta para as regras mercadológicas, 

de  forma  que  o  cidadão  comum  seja  privilegiado  com  a  melhor  informação.  As 

experiências e proposições foram sendo adquiridas pelo percurso pessoal dos autores 

em instituições de ensino superior nos estados brasileiros do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro e no exterior, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Sem 

citar situações específicas, propõem-se trazer a luz da discussão os exemplos macro, 

partindo  da  sistematização  de  seus  contextos  e  diferenciais.  Assim,  entre  estas 

instituições  vivenciou-se,  tanto  com  o  sistema  analógico  quanto  com  o  digital,  a 

inexistência  de  equipamentos  de  produção  de  televisão  e  de  laboratório  de 

telejornalismo,  o  que  era  suprido  por  duas  situações:  1)  contratação  temporária  de 

produtora independente e terceirizada; 2) equipamentos digitais portáteis como câmeras 

de vídeo amadoras e câmeras fotográficas (que gravam cenas curtas) utilizadas para as 

produções. 

Na  primeira,  os  alunos  não  tinham acesso  aos  equipamentos  e  nem a  parte 

técnica de gravação e edição, ficando estas a cargo dos técnicos contratados. Os alunos 

realizavam  apenas  a  produção  da  pauta,  a  reportagem/entrevistas/sonoras/  e  a 

apresentação dos produtos. Na segunda, os alunos produziam tudo, da pauta a execução 

final do produto, passando por todas as etapas, mas uma vivência que não chegava perto 

da produção mais precária de um telejornal (nem universitário que dirá profissional). 

Além disso, tinham inúmeras  limitações técnicas como as de áudio (as câmeras não 

tinham  entrada  para  microfone  e  não  permitia  separação  de  áudio  1  e  2,  nem  na 

captação/gravação e edição). Assim, em relação à formação, no primeiro exemplo os 

alunos exercitavam reportagem e apresentação e, no segundo, uma forma experimental 



de  produção  mais  completa,  mas  tentando  reproduzir  o  formato  vigente  na  mídia 

telejornalística. Os resultados eram limitadores.   

Uma outra experiência traz a perspectiva de produção num ambiente em que se 

tem  equipamentos  e  um  Laboratório  de  Telejornalismo  que  pode  ser  dividido  em 

Laboratório  de  Ensino  e  Laboratório  de  Relações  Públicas  e/ou  Assessoria.  No 

Laboratório  de  Ensino,  em  geral,  há  o  investimento  inicial  na  aquisição  da  infra-

estrutura  necessária,  mas  não  se  costuma  promover  a  atualização  permanente  e  a 

adequação  das  mudanças  tecnológicas  necessárias.  Um  dos  motivos  mais  comuns 

novamente são os custos e, um outro, a demanda de aulas semanais não parece motivar 

à produção de muitos produtos diversificados e representativos. 

No  segundo  exemplo,  o  Laboratório  de  Relações  Públicas  e/ou  Assessoria 

remete àquele tipo de estrutura que serve às direções administrativas e institucionais, 

que se igualam (e, muitas vezes são até melhores) a realidade do mercado e cuja equipe 

é formada por profissionais contratados para darem visibilidade às notícias da referida 

instituição. Neste tipo de estrutura, raramente ocorre uma interlocução dos professores e 

alunos  com  os  profissionais  responsáveis  (preocupados  que  estão  em  produzir 

programação diariamente) e apenas alguns alunos atuam nestes espaços na forma de 

estágios remunerados, com uma clara diferença entre o ensino de todos os alunos em 

sala de aula. Em relação à formação, as mudanças são poucas, pois embora se trate de 

estruturas mais profissionais, em ambos os casos, a formação é deficitária, privilegiando 

muito pouco uma prática tão complexa e que exige muito envolvimento dos alunos em 

todos os processos para a compreensão de sua execução eficaz4. 

Diante do exposto, já se apresenta uma diferenciação sobre o tipo de produção 

que pode resultar destes diferentes contextos o que nos remete a uma crítica a alguns 

modelos  vigentes.  Muitas  produções  recebem o  “selo”  de  produtos  telejornalísticos 

universitários, mas não passam de telejornalismo dito “chapa branca”, financiados pelas 

administrações institucionais que se beneficiam da legislação educativa para diminuir 

custos  de  impostos  e  outros  tributos  bem como  na  aquisição  de  equipamentos.  Os 

alunos  e  o  nome  da  instituição  de  ensino  superior  são  usados  para  facilitar  o 

funcionamento deste tipo de estrutura, ao invés de servir à sua função primordial como 

4 Sobre o ensino de telejornalismo muito mais haveria de se falar, mas este não é propósito deste artigo.  
Por isso, optou-se por apresentar considerações mais afirmativas de pontos de vista dos autores a fim de  
que o propósito maior metodológico possa ser efetivado. 



um espaço  de  Laboratório  de  Ensino  e  de  aprendizagem,  de  exibição  de  conteúdo 

experimental e inovador, espaço de treinamento, ensaio dos alunos em busca de uma 

formação mais qualificada, supervisionada por professores e técnicos em educação, com 

experiência em produção de televisão.  

Por isso, muitas das produções exibidas como telejornais universitários não o 

são, pois, são fruto de uma outra lógica. Aliás, cabe aqui explicitar o que se entende por 

telejornal universitário, pois, afinal, é preciso pensar sobre  um modo de analisar os 

telejornais  universitários,  os  TJUs.  O  primeiro  conceito  que  se  apresenta  é  o  de 

telejornal que, na compreensão clássica, pode ser entendido como um programa que 

reúne  uma seleção  de  notícias  organizadas  em blocos  e  por  temas,  geralmente 

exibidos  com  horário,  cenário  e  apresentadores  fixos.  Os  telejornais  podem  ser 

divididos em matutinos, vespertinos, noturnos dependendo de seu horário de exibição 

que, por conseguinte, depende do tipo de público que quer atingir5. Em tempo, todas 

estas considerações anteriores influenciam na escolha do cenário, dos profissionais da 

equipe aos patrocinadores que pode interessar, enfim. 

No  mercado  profissional,  a  produção  de  um  telejornal  implica  em  muitas 

circunstâncias e situações, a maioria delas relacionadas as questões de custo, ou seja, o 

investimento financeiro do produto. Além do capital financiador, a permanência deste 

produto no ar depende da audiência, ou seja, do share que é o resultado de números de 

televisores ligados durante a exibição do programa. Do ponto de vista da qualidade e do 

conteúdo,  tecnologia  e  credibilidade  também  são  aspectos  que  contribuem  para  a 

permanência do programa na grade fixa. Sendo assim, seria possível definir, de forma 

mais simplista  e objetiva,  o que se pode entender  por  telejornais  universitários ou 

telejornais  laboratórios,  partindo  do conceito  de  jornal  laboratório,  proposto  por 

LOPES (1989):  

(...) o jornal-laboratório é um veículo que deve ser feito a partir de um 
conjunto de técnicas específicas para um público também específico, 
com base em pesquisas sistemáticas em todos os âmbitos, o que inclui 
a experimentação constante de novas formas de linguagem, conteúdo 
e apresentação gráfica. Eventualmente, seu público pode ser interno, 
desde que não tenha caráter institucional. (LOPES, 1989, p.50).

5Há outros produtos do jornalismo que são exibidos fora  dos telejornais  definidos como Plantões de 
Notícias e Boletins Informativos, destes últimos, muitos em forma de programetes fixos na grade das  
programações.



Assim, na concepção mais comum, o telejornal universitário (ou laboratório) 

constitui-se  como  um programa que reúne uma seleção  de  notícias  organizadas 

num produto audiovisual com vistas a permitir o exercício prático da produção de 

notícias  para  a  televisão.  Propositadamente,  em relação  ao  conceito  de  telejornal, 

retirou-se  a  divisão  em blocos  e  por  temas,  a  exibição  em horário  fixo  bem como 

cenário  e  apresentadores  fixos.  Isto  porque,  diferentemente  do  telejornal  exibido 

diariamente  nas  emissoras  comerciais  ou  no  mercado  profissional,  o  telejornal 

universitário é  um  espaço aberto  ao  treinamento e  a  experimentação de  novas 

propostas produtivas. Ou, deveriam ser, como o próprio nome já sugere, espaço de 

experimentação,  de  novas  experiências,  ao  invés  de  proporem  apenas  a  simples 

repetição dos padrões vigentes sem que ao menos se tenham as condições iguais para a 

produção. Não só apresentam limitações em relação à proximidade com o timing e dead 

line que a produção profissional exige, mas também, em relação às pautas e estética das 

imagens editadas, pois elas dependem de muitos fatores. Um deles é o tipo de produto 

que se pode produzir em uma sala de aula. 

Do ponto de vista produtivo, a maioria dos telejornais produzidos em sala de 

aula não são diários e, quando o são, sua qualidade não permite que eles façam parte da 

grade fixa da programação de uma emissora universitária, principalmente daquelas que 

contam com um ritmo de  produção próximo ao de mercado.  Telejornais  totalmente 

produzidos  por  alunos  são  muito  raros  na  estrutura  mais  tradicional  de  produção  e 

exibição de telejornais universitários no Brasil. Claro que, em relação a exibição, não 

estar na grade de programação já não parece impedimento para ser visto, afinal, com o 

advento da internet, todas as produções acabam sendo visibilizadas na rede ou em links 

direcionados  no  youtube,  no  facebook entre  outros  espaços  virtuais,  permitindo  um 

maior  acesso  do  público  externo  às  produções  de  sala  de  aula,  antes  restritas  aos 

ambientes mais fechados. Mas, mesmo reconhecendo que existem essas possibilidades, 

é bom lembrar que a exibição de um produto jornalístico precisa estar inserida num 

contexto  para  que  seja  compreendida  em  suas  especificidades  e  propósitos.  Uma 

compreensão que não pode ser alcançada apenas com a simples transposição do produto 

para a internet. Mas, essa, é uma outra discussão.

3. Metodologia de análise de telejornais universitários 



 

Estudar a televisão não é tarefa fácil. Há anos se apresenta a dicotomia entre os 

estudos da televisão que a levam para o  bem ou para o  mal da humanidade.  Como 

afirma Machado (2000), em se tratando de televisão, é imprescindível saber exatamente  

o que cada um está entendendo por esse termo e, complementa: 

(...) o que o analista efetivamente  viu na televisão, que conjunto de 
experiências  audiovisuais  ele  conhece,  qual  é  a  sua  “cultura” 
televisual. (...) Para falar de televisão é preciso definir o  corpus, ou 
seja,  o  conjunto  de  experiências  que  definem  o  que  estamos 
justamente chamando de televisão. (MACHADO: 2000, p. 19 e 20).  

Embora  pareça  simples  esta  observação,  ela  é  fundamental  para  começar  a 

pensar em analisar  os telejornais  universitários.  Assim,  o que é ou  deveria ser um 

telejornal  universitário?  Mais  ainda,  qual  é  o  repertório  que  se  conhece  destes 

produtos? Como são produzidos os telejornais universitários no Brasil? Quais deles se 

destacam  e  por  quê?  Ou,  ainda,  qual  foi  o  primeiro  telejornal  universitário  a  ser 

produzido no Brasil, em que condições, estrutura, formato, etc? Entre tantas perguntas, 

fica  evidente  que  o  primeiro  desafio  do  analista  é  o  de  mapear  estas  produções 

específicas de modo a se tentar construir  uma cultura audiovisual sobre este tipo de 

produto.  Uma  produção  que  pode  ter  inúmeras  experimentações  interessantes  e  de 

qualidade, mas que nunca puderam ser vistas diante de um mercado cuja hegemonia 

reitera a produção repetitiva de formatos padrão.  Diante do fato de ainda não se ter este 

mapeamento  de  forma  sistematizada,  localizada  num  espaço  concentrado,  como 

escolher um modo de análise que possa dar conta de sua complexidade? 

A indicação é recorrer ao que CASETTI e CHIO (1999) apontam como análise  

dos textos televisivos,  buscando os aspectos lingüísticos e as estratégias textuais dos 

programas. Para isso, uma proposta vem se solidificando ao longo de experiências em 

orientações  e  grupos  de  pesquisa  que  propõe  partir  dos  fundamentos  da  semiótica 

discursiva. Nesta proposta, como também aponta CASETTI e CHIO (1999), a atividade 

de  análise  indica  compor  e  decompor  os  textos  televisivos,  ou  seja,  contextualizar, 

historicizar o objeto e seus elementos fundantes, analisar em profundidade todas as suas 

estruturas,  categorias  e  tipologias.  Aliás,  esta  proposição de observação que articule 

estudos da linguagem e estudos culturais também é partilhada por outros autores como 



Itania GOMES (2007) e Iluska COUTINHO (2010). Gomes enfatiza a importância de 

se considerar os elementos que configuram o texto televisivo, os recursos de linguagem 

como gravação e edição, o som e os elementos que estruturam este modo específico de 

fazer e se fazer entender, considerando importância e relevância ao contexto: 

Propomos que essa análise deva ser marcadamente histórica, ou seja, 
que ela se dê na consideração de uma história cultural da televisão - é 
preciso que a análise de um programa observe como ele se inscreve no 
contexto histórico, técnico, econômico, social, cultural de formação da 
televisão em uma determinada sociedade e do momento específico em 
que o programa em questão é transmitido – e de uma história cultural 
do  jornalismo  -  nesse  caso,  é  preciso  tomar  em  consideração  na 
análise  como  valores  e  normas  que  configuram o  jornalismo  e  as 
expectativas sociais sobre o jornalismo tomam corpo em um programa 
telejornalístico específico, como esse programa atualiza essas normas 
e valores jornalísticos socialmente reconhecidos.  (GOMES: 2007, p. 
13 e 14).

Assim como também acredita Coutinho que enfatiza o percurso da análise do 

discurso, na perspectiva européia, como aquele que considera a importância em analisar 

as relações entre o dizer e as condições de produção desse dizer, e, para isso, infere ao 

conceito  de  discurso  uma  estrutura  interdisciplinar,  compreendendo  pela  análise  o 

quadro de instituições em que é produzido e os embates histórico-sociais travados para  

sua cristalização, e na busca de recursos para a explicação do texto6. 

Na proposição destes autores e seguindo a perspectiva deste artigo, uma segunda 

etapa de análise, seria a de relacionar e/ou comparar o objeto de estudo com outros 

objetos semelhantes para estabelecer o padrão e os diferenciais,  ou o que os autores 

citados definem como o conjunto dos textos e dos programas, que:

(...) no se enfocan solamente los contenidos de las transmisiones, sino 
los  elementos  lingüísticos  que  las  caracterizan,  los  materiales 
utilizados  y  los  códigos  que  presiden  su  “tratamiento”  (códigos 
lingüísticos,  gramaticales,  sintácticos  o  estilísticos,  pelo  también 
culturales e ideológicos). (CASETTI e CHIO: 1999, p.249).     

Assim, para poder propor este percurso, é necessário compreender ou ter uma 

definição  mais  clara  sobre  como  são  os  formatos  mais  tradicionais  dos  telejornais 
6 COUTINHO, Jhonatan MATA e Iluska. Sentidos e sujeitos em cena na notícia em TV:A incorporação  
da análise do discurso nos estudos de telejornalismo. (2007, p. 139).



universitários.  Se  o  primeiro  momento  é  o  de  entender  o  seu  contexto  histórico,  o 

segundo é compreender a sua forma. Ao longo de muitos anos, as experiências com 

diferentes  telejornais,  fruto da produção em diferentes  contextos  e universidades  foi 

ajudando a perceber alguns elementos que podem ser considerados para a análise deste 

tipo específico de produto. isso, eles podem ser assim classificados, de modo geral: 

1) Telejornais para sala de aula: trata-se da maioria, produzidos durante o horário 

da aula. Estes podem prever sua exibição para  

a) Diária:  muito  difícil  de  ser  produzido  em sala  de  aula,  visto  que  os 

alunos tem aulas semanais (mas, com equipes extra classe (bolsistas e 

voluntários) algumas instituições conseguem a produção; 

b) Semanal: como a anterior, também demanda que os alunos tenham tempo 

de dedicação extra classe para que a finalização do programa ocorra no 

período de sala de aula;

c) Quinzenal: mais comum, pois permite que os alunos tenham uma aula 

para dedicar-se à produção e outra para finalizar o programa;

d) Mensal: também comum, visto que os alunos não precisam de horários 

extra-classe  para  a  produção  tendo  longos  tempo  para  produzirem os 

materiais e a finalização do produto;

e) Semestral:  é a periodicidade mais utilizada nas instituições brasileiras, 

sendo  que  os  alunos  utilizam  o  tempo  de  todas  as  aulas  para  irem 

produzindo o produto final;

Em relação à exibição, eles podem ser: 

1) Telejornal para exibição em sala de aula, só para os alunos da disciplina e 

professores envolvidos; 

2) Telejornal  pré  gravado  ou  transmitido  em  tempo  real  (ao  vivo)  via  TV  

aberta, cabo ou Internet; 

3) Telejornal para exibição em sistema de TV indoor: 

a) Restrito a um setor específico;

b) Restrito a uma instituição específica;



4) Telejornal para exibição em TV Universitária 

a) Canal aberto;

b) Canal fechado.

Destes  decorrem  outras  categorias  que  poderiam  ser  sugeridas  como,  por 

exemplo,  observar  o  formato  –  entendendo-o  como um modo padrão que  repete  a  

estrutura de produção - a partir do tempo de duração; da freqüência de exibição, dos 

conteúdos que seleciona. O tempo de duração e freqüência implica em compreender 

que  tipo  de  telejornalismo  se  está  produzindo  nas  universidades,  visto  que  no 

telejornalismo convencional da atualidade, se produzem notícias todos os dias, durante 

24 horas, com freqüência ininterrupta. Além do mais, este telejornalismo é produzido 

para públicos específicos, mapeados em pesquisas constantes e que definem muitas das 

seleções e decisões organizacionais  na estrutura de um telejornal.  Como ocorre esta 

preocupação nos telejornais universitários? Parece simples de responder, mas não é. 

O público, ao contrário do que se pensa, não é apenas formado pela comunidade 

acadêmica,  pois,  afinal,  há  vários  elementos  em jogo para  serem considerados  e,  o 

principal deles, como será a veiculação deste produto. A veiculação, ou seja, onde ele 

será exibido e com que freqüência, são informações fundamentais para se construir os 

elementos ou os estágios de análise.     

Nesta  mesma  direção,  outro  elemento  fundamental  a  ser  pensado  numa 

metodologia de análise dos telejornais universitários (TJU) é pensar sobre o objetivo: 

qual  é  a  natureza  da  produção,  o  que  especificamente  a  caracteriza  entre  tantas 

produções da mesma categoria. Por exemplo, há produções nas quais o objetivo é o de 

buscar um novo formato ou uma nova forma de apresentar notícias na televisão; outras, 

servem de espaço de repetição de formatos padrão com o claro intuito de contribuir para 

o aprendizado voltado para o mercado de trabalho, ensinando e treinando o aluno para 

fazer o que o mercado já faz7. Outras, ainda, percebem que é preciso ensinar o que o 

mercado já faz e, ao mesmo tempo, abrir espaço para inovar, construir ou tentar novas 

possibilidades. Enfim. Identificar estas especificidades é compreender as estratégias 

7 Reitera-se, aqui, que o objetivo não é o de emitir juízos de valor, mas apenas para exemplificar um 
modo muito comum que se constata em muitas universidades brasileiras de se investir na formação do 
jornalista de televisão, qual seja o de formar profissionais que saibam fazer as rotinas já previstas pela  
mídia tevê em geral. 



discursivas  e  comunicativas  a  que  recorre.  O que  leva  a  outros  elementos  nesta 

sistematização de análise: às condições e estrutura de produção. 

Estrutura de produção refere-se aos laboratórios, aos estúdios, as ilhas de edição, 

aos equipamentos de gravação (câmeras e microfones), de tratamento da imagem e do 

som (softwares e mesas de efeitos), a iluminação, os cenários, as vinhetas, a trilha, etc. 

Como também depende da região geográfica em que a universidade está inserida. Esta 

localização,  literal,  influencia  em  todo  o  processo,  visto  que  há  possibilidades  e 

limitações que são impostas pelo próprio meio.  

Todos  estes  suportes  são  parte  essencial  para  a  mais  ínfima  produção  em 

telejornalismo, sem contar a qualidade da estrutura técnica que pode também contribuir, 

e muito, para a qualidade do produto final. A qualidade aqui é áudio e vídeo com cores 

contrastadas  de  forma  equilibrada,  é  nitidez  e  foco  em perfeita  harmonia,  é  visual 

técnico.  A  estrutura  de  produção,  que  está  intimamente  ligada  às  condições  de 

produção,  define  os  elementos  anteriores:  a  veiculação,  o  formato,  os  elementos 

característicos, o objetivo, o púbico alvo. E destes componentes dependem o tipo de 

pauta a serem recobertas, o tipo de matérias/reportagens que podem produzir. É verdade 

que existem ótimas reportagens produzidas em vídeo amador de qualidade8 duvidosa, 

mas o conteúdo e o modo de contar a história são extraordinários. Porém, com exceção 

do YouTube, não há espaço para bons conteúdos se estes não exibirem um mínimo de 

padrão de qualidade técnica. Televisão é imagem e som. E, ainda mais, em tempo de 

tecnologia digital que evidencia, com mais intensidade do que nunca, a magia do ver, do 

ouvir, a qualidade técnica da imagem e do som imperativamente de alta definição. 

Por último, a produção de um telejornal universitário está diretamente vinculada 

a  decisões  administrativas,  ou  seja,  as  estratégias  comunicativas  que  a  própria 

universidade propõe para o produto, seja ele um telejornal institucional ou produzido 

em  sala  de  aula,  sem  o  menor  engajamento  ideológico.  O  que  vai  interferir  neste 

programa, ou melhor, na sua produção é o interesse e o investimento que a instituição 

empregará nas aulas de telejornalismo e no próprio telejornal universitário. 

Em muitas instituições, há um claro investimento em tecnologia e estrutura de 

produção com vistas a utilizar os resultados dessas produções como peças de marketing  

8 O termo qualidade está sendo empregado nesta secção do artigo para definir um atributo da imagem 
técnica que lhe distingue das outras, que lhe determina a natureza e confere superioridade e excelência. 
Esta definição foi adaptada para o artigo, partindo da definição da palavra proposta pelos dicionários.  



indireto para a universidade.  Os produtos produzidos passam a servir  de vitrine das 

capacidades  e  competências  “de  ensino”  além  de  oferecer  visibilidade  no  mercado 

profissional. Por isso, em muitos concursos universitários de produções acadêmicas, é 

comum serem exibidas reportagens e programas que, embora tenham alunos à frente do 

processo, como repórteres e apresentadores, a produção e execução não é feita por eles: 

são os  profissionais  contratados  pela  universidade  que são cinegrafistas,  editores  de 

imagens  ou operacionalizam as câmeras  no momento  das  gravações  dos  programas. 

Este último tipo citado,  se for submetido a uma avaliação e comparado ao primeiro 

exemplo, sairia prejudicado visto que seus critérios e objetivos são diferentes, embora 

na essência, os dois se pretendam a contar para a sociedade sobre os fatos do mundo, ou 

seja, noticiar. 

4. Considerações em aberto ... 

Ao final deste artigo, pode-se afirmar que se conseguiu minimamente propor um 

percurso que, com certeza, servirá de primeiro aporte para um aprofundamento para a 

consideração  dos  telejornais  universitários  como  objeto  de  estudo  na  produção  de 

telejornalismo.  Muito ainda há que se fazer,  mas os primeiros  passos  já  podem ser 

dados. Reitera-se, nesta proposição, a operacionalidade da proposta de análise para os 

telejornais  universitários,  fundada nas  concepções  da análise  semiótica  discursiva,  a 

partir da crença de que o método empírico pode trazer resultados concretos e científicos. 

Do ponto de vista teórico, os autores acreditam que toda a produção midiática televisiva 

é  discursiva,  assim,  apontam  uma  investigação  que  se  fundamente  na  semiótica 

discursiva que adota modelos preocupados com a análise de produtos midiáticos e com 

os  processos  comunicativos  midiáticos  que  os  engendram,  no  que  concerne  à 

configuração  de  sua significação  e  sentidos,  centrando  a ênfase  no  exame do nível 

discursivo. Para o exame dos telejornais universitários, tal premissa é eficaz na medida 

em que permitirá o estudo do texto televisivo resultante destas produções bem como dos 

processos comunicativos envolvidos. 

A  riqueza  desta  vertente  está  em  não  se  restringir  ao  texto,  pois  propõe  a 

contextualização e  a compreensão do processo ou da relação que o objeto empírico 

estabelece  com  os  outros  objetos  de  sua  natureza,  potencializando  a  análise.  Uma 



proposta metodológica que parte do texto para observar o seu entorno, ou seja, como no 

giro semiótico proposto por Paolo FABBRI (1999) quando ele define:

(...)  si  el  empírico  es  el  primer  nivel  de  la  semiótica,  hay  que 
relacionarlo con el segundo nível, el metodológico. Para describir los 
funcionamientos  de  sentido  necesitamos  métodos.  Por  métodos 
entiendo una serie de conceptos formados e interdefinidos, pero sobre 
todo responsables  de su propia interdefinición.  Si  alguien habla de 
“sujeto” y “predicado”, al mismo tiempo debe ser capaz de explicar la 
relación entre ambos. (FABBRI: 1999, p. 51)   

 

Assim,  para  considerar  uma  metodologia  de  análise  para  os  telejornais 

universitários,  acima  de  tudo,  neste  primeiro  momento,  é  preciso  compreender  a 

função,  o  papel  que  ele  exerce  nos  textos  televisivos  contemporâneos,  buscar  suas 

especificidades e dimensionar, a partir do mapeamento de suas características fundantes, 

o processo comunicativo que engendra. A partir de um amadurecimento deste processo, 

será possível, então, voltar-se para seus conteúdos, pois a análise desses conteúdos com 

modelos específicos também procuraria identificar, valorizar e incentivar as propostas, 

alternativas e soluções experimentais e inovadoras que podem estar contidas em suas 

inúmeras articulações e produtos. 
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